
Družba ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju. Osnovni kapital družbe: 
3.436.767,65 EUR; matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen izdelave 
personaliziranih potrdil o rabi električne energije
S spletno aplikacijo za izdelavo personaliziranih potrdil o porabi električne energije iz obnovljivih virov ECE d.o.o. 
vsem svojim gospodinjskim kupcem omogoča izdelavo personaliziranega potrdila za njihovo merilno mesto oziroma 
več merilnih mest.

Da vam lahko družba ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje (v nadaljevanju kot: upravljalec) omogoči izdelavo 
teh potrdil, potrebuje vašo privolitev v obdelavo vaših sledečih osebnih podatkov:

• ime in priimek;
• elektronski naslov;
• številka kupca pri ECE d.o.o. in
• številka računa pri ECE d.o.o.

S to privolitvijo soglašate, da upravljalec vaše zgoraj navedene osebne podatke uporabi za namen, da za vas izdela 
eno ali več personaliziranih potrdil o vaši porabi električne energije iz obnovljivih virov energije za eno ali več 
vaših odjemnih mest, preko katerih se vam dobavlja električna energija.

Seznanjamo vas, da imate pravico do vpogleda v zgoraj navedene osebne podatke, ki jih o vas obdelujemo, ter da 
lahko kadarkoli zahtevate, da te osebne podatke izbrišemo ali popravimo, omejimo njihovo obdelavo, ali da jih 
posredujemo drugemu upravljavcu ali vam. Vse navedene pravice lahko uveljavljate pri upravljavcu z elektronskim 
sporočilom na naslovu dpo@ece.si. 

V kolikor menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo skladno z veljavno zakonodajo, imate pravico do 
vložitve pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Vaše zgoraj navedene osebne podatke bodo obdelovali tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas izvajajo podporo 
poslovnim procesom, to so:

• Agencija 101 d.o.o.
• 3TAV d.o.o.
• EPPS d.o.o.

Zbrane podatke bomo hranili do preklica.

Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete tako, da nas o preklicu obvestite preko elektronske pošte na naš naslov 
dpo@ece.si. 

Podrobnejše informacije o tem, kako upravljalec ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo v Politiki varovanja 
osebnih podatkov, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.ece.si/politika-varovanja-osebnih-podatkov/. 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): dpo@ece.si. 
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Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre 
»Nagrajujemo EKO trud, podarjamo električno kolo!«
S tem ko boste obkljukali polje »Strinjam se s pogoji 
in pravili nagradne igre« in kliknili na gumb »Ustvari 
potrdilo«, boste organizatorju nagradne igre družbi ECE 
d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje (v nadaljevanju 
kot: upravljalec) dali soglasje za vaše sodelovanje v 
nagradni igri, ki jo organizira upravljalec ter boste 
sprejeli splošne pogoje nagradne igre »Nagrajujmo eko 
trud, podarjamo električno kolo« družbe ECE d.o.o., 
v kateri boste sodelovali, in ki so objavljeni na spletni 
strani https://www.ece.si. 

Upravljalec potrebuje naslednje vaše osebne podatke 
za to, da boste lahko sodelovali v nagradni igri:

• ime in priimek;
• datum rojstva;
• naslov stalnega prebivališča
• elektronski naslov in
• davčno številko;

Ime in priimek ter datum rojstva ter vaš elektronski 
naslov bo upravljalec pridobil na podlagi vaših vnosov 
na njegovi spletni strani (številka kupca ali izpolnitev 
spletnega vprašalnika).

Datum rojstva upravljavec potrebuje, da preveri, ali ste 
polnoletni. V nagradnih igrah namreč lahko sodelujejo 
samo polnoletne osebe.

Naslov stalnega prebivališča upravljalec potrebuje, 
da preveri, ali imate stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, saj lahko v nagradni igri sodelujejo samo 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Vašo davčno številko bo upravljalec potreboval, v 
kolikor boste izžrebani kot prejemnik nagrade, in 
sicer zato, da bo lahko za vas izvršil obračun oziroma 
odmero akontacije dohodnine od prejete nagrade ter 
znesek odmerjene akontacije plačal, saj je to zakonska 
dolžnost upravljalca.

S sodelovanjem v nagradni igri boste dovolili, da 
upravljalec vaše zgoraj navedene osebne podatke 
uporabi za namen izvedbe nagradne igre, kar vključuje 
žrebanje nagrajenca, pošiljanje obvestila nagrajencu, 
da je prejel nagrado, objavo podatkov o nagrajencu na 
spletni strani www.ece.si in napoved davka ter plačilo 
akontacije dohodnine od podeljene nagrade. Na naši 
spletni strani bodo objavljeni ime in priimek ter naslov 
elektronske pošte nagrajenca.

Vašo privolitev v sodelovanje v nagradni igri in s tem 
v obdelavo vaših osebnih podatkov za namen izvedbe 

nagradne igre boste lahko kadarkoli preklicali tako, da 
nas boste o vašem preklicu obvestili preko elektronske 
pošte na naš naslov dpo@ece.si. 

Prav tako boste imeli pravico do vpogleda v osebne 
podatke, ki jih o vas obdelujemo. Kadarkoli boste lahko 
zahtevali, da vse osebne podatke (izjema določena v 
nadaljevanju), ki jih bomo zbrali od vas, izbrišemo ali 
popravimo, omejimo njihovo obdelavo, prav tako pa 
boste lahko tudi zahtevali, da osebne podatke, ki jih 
bomo zbrali in obdelovali o vas, posredujemo drugemu 
upravljavcu ali vam. Vse navedene pravice boste lahko 
uveljavljali pri upravljavcu z elektronskim sporočilom 
na naslovu dpo@ece.si. 

Zbrane podatke bomo hranili do preklica, najdlje pa 
do izteka 4.7.2018. Po tem jih bomo uničili. Izjema 
velja za osebne podatke nagrajenca, kot pojasnjeno v 
nadaljevanju.

Podatke o nagrajencu, ki bo sprejel nagrado, je 
upravljavec dolžan hraniti in s tem obdelovati še toliko 
časa, kot je to določeno z veljavnimi davčnimi predpisi, 
saj je to njegova zakonska dolžnost. Te podatke bo 
namreč upravljalec uporabil za potrebe obračuna in 
izplačila akontacije dohodnine od vrednosti nagrade, ki 
bo podeljena nagrajencu.

V kolikor se z našim zbiranjem in obdelovanjem 
podatkov ne boste strinjali, boste imeli možnost, da 
se z vašimi vprašanji, pobudami in zahtevami obrnete 
na naš naslov dpo@ece.si. V vsakem primeru pa imate 
pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu 
Republike Slovenije.

Vaše zgoraj navedene osebne podatke bodo obdelovali 
tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas izvajajo 
podporo poslovnim procesom, to so:

• Agencija 101 d.o.o.
• 3TAV d.o.o.
• EPPS d.o.o.

Zbrane podatke bomo hranili do preklica.

Podrobnejše informacije o tem, kako upravljalec ravna 
z osebnimi podatki, so vam na voljo v Politiki varovanja 
osebnih podatkov, ki se nahaja na spletnem naslovu 
https://www.ece.si/politika-varovanja-osebnih-
podatkov/. 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 
(DPO): dpo@ece.si. 
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